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LÀM RÕ THÁCH THỨC VÀ CƠ 
HỘI VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
THƯƠNG MẠI TRONG TPP 

Khi Việt Nam tham gia các Hiệp 
định FTA, hàng rào thuế quan được 
gỡ bỏ thì các rào cản kỹ thuật với 
thương mại (TBT) lại đặt ra như một 
thách thức mới. 

 
Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Tổng cục 

trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu khai mạc 
tại buổi tập huấn 

Sáng ngày 7/7 tại Sơn Tây - Hà 
Nội,  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng phối hợp với Dự án 
USAID – Hoa Kỳ đã tổ chức tập 
huấn về hàng rào kỹ thuật đối với 
thương mại (TBT) trong hiệp định 
đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP). 

Tham dự buổi tập huấn có ông 
Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục TCĐLCL, các 
chuyên gia thuộc Dự án GIG cùng sự 
tham gia của các đại biểu đến từ 
mạng lưới TBT trên toàn quốc. 

Phát biểu khai mạc tại buổi tập 
huấn, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn 
Nam Hải khẳng định tầm quan trọng 
của các hiệp định thương mại tự do 
mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là 
hai Hiệp định quan trọng là  FTA 
Việt Nam - EU và TPP. 

Ông Hải cho rằng hiệu lực của hiệp 
định TPP không còn xa nữa do đó 
việc chuẩn bị để tận dụng tốt nhất 
những cơ hội cũng như phòng tránh 
tối đa những rủi ro có những tác động 
xấu mà hiệp định TPP mang lại là rất 
cần thiết. 

"Thông qua buổi tập huấn các 
thông tin từ các chuyên gia - những 
người đã có kinh nghiệm đã trải qua 
quá trình triển khai hàng rào kỹ thuật 
thương mại nói chung cũng như là 
các hoạt động đánh giá sâu về những 
quy định liên quan đến rào cản của 
Hiệp định TPP sẽ giúp các đại biểu 
đến từ mạng lưới TBT Việt Nam hiểu 
được những vấn đề cần phải tiếp cận 
những nghĩa vụ do TPP yêu cầu", 
ông Hải chia sẻ thêm. 

Theo ông Lê Quốc Bảo – Chuyên 
gia trong nước của Dự án GIG, các 
nghĩa vụ cơ bản về TBT trong FTA 
liên quan phần lớn dựa trên quyền và 
nghĩa vụ cơ bản được quy định trong 
Hiệp định TBT của WTO, với các 
phần điều chỉnh hoặc bổ sung không 
tạo ra các áp lực lớn đối với các bên 
tham gia. Riêng TBT trong Hiệp định 
đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP 
đi xa hơn các FTA khác. 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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“Hay nói một cách khác là các 
nghĩa vụ, cam kết về TBT của TPP 
cao hơn so với Hiệp định TBT và các 
FTA khác. Chương về TBT của TPP 
có một sự khác biệt lớn nữa là bao 
gồm các cam kết chuyên ngành”, ông 
Bảo cho biết. 

Chia sẻ về các nghĩa vụ và cam kết 
về các rào cản kỹ thuật trong thương 
mại TBT, bà Mara M. Burr, cố vấn 
thương mại cao cấp Dự án USAID 
cho biết, các rào cản kỹ thuật trong 
thương mại TBT của Hiệp định TPP 
tích hợp các điều khoản của Hiệp 
định về các rào cản kỹ thuật đối với 
thương mại của WTO và được phát 
triển thêm, cụ thể là tăng cường sự 
minh bạch trong việc áp dụng các 
quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và 
quy trình đánh giá sự phù hợp. 

Theo báo cáo của Ngân hàng thế 
giới (WB) dự báo TPP có thể làm gia 
tăng giá trị xuất khẩu thực tế của Việt 
Nam khoảng 17% trong vòng 20 năm 
tới. Tuy nhiên, TPP cũng đặt ra một 
số yêu cầu mới về hệ thống hàng rào 
kỹ thuật (TBT). Việt Nam cần làm gì 
để đáp ứng những biện pháp kỹ thuật 
này khi bước vào ngưỡng cửa của 
TPP?  

Theo các chuyên gia, tất cả quy 
định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp 
tạo thành các biện pháp hay hàng rào 
kỹ thuật (TBT) trong thương mại. 
Mục đích của hàng rào này nhằm bảo 
hộ mậu dịch trong nước hoặc bảo vệ 

các lợi ích quốc gia, trong đó có việc 
kiểm soát và hạn chế việc nhập khẩu 
các sản phẩm không đáp ứng với các 
quy định về môi trường, an toàn, sức 
khoẻ... Các biện pháp kỹ thuật này về 
nguyên tắc là cần thiết và hợp lý 
nhưng chúng có thể trở thành rào cản 
đối với thương mại nếu nó quy định 
quá mức cần thiết nhằm bảo hộ hàng 
hóa nội địa. Do đó, TBT cũng có thể 
là một trở ngại cho nhiều quốc gia 
xuất khẩu trong đó có Việt Nam. 

(vietq.vn) 
 

VÀO TPP, RAU QUẢ TỰ TIN, 
CHĂN NUÔI CHỊU NHIỀU SỨC 
ÉP 

Đó là nhận định của một số chuyên 
gia về sản phẩm của 2 ngành hàng 
này của Việt Nam khi Hiệp định Đối 
tác xuyên Thái Bình Dương có hiệu 
lực. 

Xuất khẩu rau quả nhiều triển 
vọng 

Theo TS. Nguyễn Hữu Đạt, Ủy 
viên Ban chấp hành Hiệp hội Rau quả 
Việt Nam, ngay từ năm 2004, Nhà 
nước đã bắt đầu chú ý tới việc xuất 
khẩu hoa quả vào những thị trường 
“khó tính” vốn có yêu cầu tiêu chuẩn 
cao về chất lượng hàng hóa. 

Tại thị trường Mỹ, chúng ta đã xuất 
khẩu được 4 loại trái cây là thanh 
long, chôm chôm, nhãn, vải. Dự kiến 
tới đây sẽ xuất khẩu quả vú sữa. Còn 
với thị trường Nhật Bản, quả xoài và 
thanh long; thị trường Australia là 



Số 29 - 07/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 3 
 

quả thanh long, vải, xoài, đã có chỗ 
đứng. 

Ông Đạt cũng cho biết hầu hết các 
thị trường “khó tính” đều là các nước 
tham gia TPP. Các mặt hàng rau quả 
xuất khẩu tới thị trường các nước là 
thành viên của TPP đều tăng đều qua 
các năm, giá trị thu được cao hơn 4-6 
lần so với thị trường thông thường. 

Do đã quen với thị trường của 
nhiều nước là thành viên của TPP 
nhiều năm qua, nên trong thời gian 
tới, doanh nghiệp (DN) xuất khẩu rau 
quả Việt Nam rất tự tin với nhiều 
triển vọng mới. 

Những thành công bước đầu từ 
việc xuất khẩu một số mặt hàng nông 
sản sang các thị trường “khó tính” sẽ 
tạo tiền đề tốt cho nhiều mặt hàng 
nông sản khác. Tuy nhiên, nhiều 
chuyên gia cho rằng, ngành trồng trọt 
Việt Nam muốn phát triển bền vững 
trong quá trình hội nhập, cần phải có 
những giải pháp mang tính tổng thể. 

Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp 
hội Cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa) 
cho rằng, chúng ta cần đẩy mạnh quy 
hoạch vùng trồng, hỗ trợ giống, 
hướng dẫn kỹ thuật, chính sách tín 
dụng cho vay ưu đãi. 

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia 
nông nghiệp, muốn nâng cao được 
giá trị cho các mặt hàng nông sản của 
Việt Nam nói chung, việc hướng tới 
sản xuất và chế biến sâu sẽ giúp nâng 
cao giá trị hàng hóa, tránh được tình 
trạng dư thừa và phụ thuộc vào thị 

trường do các nông sản có tính thời 
vụ. 

Sức ép với ngành chăn nuôi 
TS. Đoàn Xuân Trúc, Phó Chủ tịch 

Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam cho 
biết tham gia TPP, ngành chăn nuôi 
sẽ được tiếp cận nhanh hơn với công 
nghệ mới, giống vật nuôi mới và các 
hình thức sản xuất tiên tiến. Bên cạnh 
đó, ngành chăn nuôi cũng được 
hưởng lợi (thuế về 0%) khi nhập 
khẩu nguyên liệu thức ăn, thuốc thú 
y, con giống, trang thiết bị chăn nuôi, 
góp phần giảm chi phí đầu vào trong 
chăn nuôi. 

Tuy nhiên, hai thách thức lớn mà 
ngành đang phải đối mặt khi tham gia 
TPP là giá thành và chất lượng vệ 
sinh an toàn thực phẩm. 

Theo đó, giá thành sản phẩm chăn 
nuôi của Việt Nam đang cao hơn 
khoảng 25-30% so với các nước cùng 
tham gia TPP (như Hoa Kỳ, Canada, 
Australia, New Zealand). Nguyên 
nhân chủ yếu của vấn đề này là do 
chăn nuôi nhỏ lẻ, chất lượng con 
giống thấp, chi phí đầu vào cao, năng 
suất lao động thấp, dịch bệnh thường 
xuyên đe dọa, liên kết chuỗi trong 
chăn nuôi yếu, qua nhiều khâu trung 
gian và lãi suất ngân hàng quá cao. 

Cùng với đó, chất lượng sản phẩm 
và an toàn thực phẩm còn kém do lò 
mổ thủ công, còn nhiều nông hộ, 
trang trại chưa thực hành chăn nuôi 
theo tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP và bảo đảm an toàn sinh 
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học. 
Theo ông Trúc, ngành chăn nuôi 

cần đẩy nhanh tái cơ cấu và tổ chức 
lại sản xuất, tùy theo sản phẩm (thời 
gian ít nhất là từ 2 năm). 

Trong quá trình này, phát triển liên 
kết chuỗi giá trị trong chăn nuôi là 
giải pháp rất quan trọng, giúp loại bỏ 
các khâu trung gian, hạ giá thành, tạo 
sản phẩm bảo đảm chất lượng và an 
toàn thực phẩm, giúp truy suất nguồn 
gốc, hạn chế nguy cơ dịch bệnh và có 
điều kiện khi cần vay vốn ngân hàng. 

Ông Trúc cho biết, qua khảo sát 
thực tế (tháng 9/2015) tại một số DN 
tại TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai cho 
thấy liên kết chuỗi giá trị khép kín 
trong chăn nuôi đã góp phần giảm chi 
phí sản xuất từ 12-22%. Chủ thể 
chính để xây dựng và phát triển các 
liên kết chuỗi sản xuất chăn nuôi là 
các DN. Ở đây, DN vừa là nhà đầu 
tư, người tổ chức sản xuất, ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật và vừa bảo 
đảm thị trường tiêu thụ. 

Theo các DN ngành chăn nuôi, để 
giảm bớt khó khăn cho ngành chăn 
nuôi giai đoạn hội nhập và góp phần 
hạ giá thành sản xuất, cấp thẩm 
quyền có thể cho áp dụng cơ chế tín 
dụng đặc biệt cho ngành chăn nuôi 
như được vay lãi suất ưu đãi theo chu 
kỳ sản xuất và theo mùa vụ với các 
cơ sở sản xuất con giống, chăn nuôi 
thương phẩm, giết mổ, chế biến, bảo 
quản sản phẩm và các hoạt động. DN 
cũng mong Chính phủ sớm ban hành 

Nghị định về HTX nông nghiệp kiểu 
mới, trong đó có HTX, tổ hợp tác 
chăn nuôi. 

Bộ NN&PTNT cùng Bộ Tài chính 
tiếp tục rà soát và xóa bỏ các khoản 
phí, lệ phí chăn nuôi, thú y không 
hợp lý, chồng chéo. 

 (baochinhphu.vn) 
 

NGÀNH GỖ ĐƯỢC GÌ TỪ 
EVFTA? 

Theo cam kết trong Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - EU 
(EVFTA), hơn 90% sản phẩm gỗ xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được 
hưởng thuế suất 0%. Tuy nhiên, lợi 
ích trong thương mại gỗ Việt Nam - 
EU không chỉ dừng ở giá trị kim 
ngạch tăng thêm mà còn thể hiện trên 
các khía cạnh về tính ổn định bền 
vững trong phát triển và xu hướng 
mở rộng thị trường trong tương lai. 

 
Doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu đồ gỗ 

được hưởng lợi từ EVFTA 

Thị trường EU, nguồn cung - cầu 
quan trọng 

EU là thị trường lớn thứ tư của Việt 
Nam trong tiêu thụ các mặt hàng gỗ 
sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung 
Quốc. Tính riêng về các đồ gỗ (mã số 
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hàng hóa xuất nhập khẩu: HS 94), 
đây là thị trường quan trọng thứ 2 của 
Việt Nam (sau Hoa Kỳ). Bốn mặt 
hàng đồ gỗ xuất khẩu quan trọng nhất 
của Việt Nam vào EU gồm: Đồ gỗ 
ngoài trời, ghế gỗ, đồ nội thất phòng 
ngủ và đồ nội thất văn phòng. 

Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu gỗ 
và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 6,9 
tỷ USD, trong đó xuất khẩu vào EU 
đạt hơn 764 triệu USD, tăng 3,91% 
so với năm 2014, chiếm hơn 10% 
tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Trong khối EU, các quốc gia quan 
trọng nhất đối với thương mại gỗ và 
sản phẩm gỗ của Việt Nam là Anh, 
Đức, Pháp. Kim ngạch từ 3 thị trường 
này chiếm 2/3 trong tổng kim ngạch 
xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ của 
Việt Nam vào EU. 

EU không chỉ quan trọng đối với 
Việt Nam về thị trường tiêu thụ và 
sản phẩm, mà còn là một trong những 
nguồn cung nguyên liệu. Gỗ nhập 
khẩu từ EU vào Việt Nam được sử 
dụng để chế biến phục vụ xuất khẩu 
và cả thị trường nội địa. Các mặt 
hàng gỗ Việt Nam nhập khẩu chính: 
Gỗ tròn, gỗ xẻ, vơ nia và gỗ dán. 
Trong giai đoạn 2012 - 2014, Việt 
Nam nhập một lượng gỗ tròn và xẻ 
tương đương với trên 1 triệu m3 gỗ 
quy tròn. Hiện kim ngạch gỗ nguyên 
liệu từ EU chiếm khoảng 25% tổng 
kim ngạch và sản phẩm gỗ xuất khẩu 
của Việt Nam vào EU. 

Dự báo nhập khẩu nguyên liệu gỗ 

từ EU sẽ tăng nhiều hơn trong thời 
gian tới bởi nguyên liệu nhập khẩu 
đóng vai trò quan trọng trong ngành 
chế biến gỗ Việt Nam, nhằm đáp ứng 
nhu cầu sản xuất ngày càng tăng phục 
vụ thị trường trong và ngoài nước. 

Doanh nghiệp ngành gỗ được lợi 
rất nhiều từ EVFTA 

Cắt giảm thuế quan trong EVFTA 
mang lại rất nhiều lợi ích cho các 
doanh nghiệp có mặt hàng chế biến - 
chế tạo. Doanh nghiệp ngành gỗ đa 
phần nằm trong nhóm được hưởng 
lợi ích này. 

Ông Nguyễn Tôn Quyền - Phó Chủ 
tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ 
và Lâm sản Việt Nam - đã khẳng 
định những lợi ích chắc chắn mà 
EVFTA mang lại cho doanh nghiệp 
ngành gỗ. Theo phân tích của ông 
Quyền, gỗ nguyên liệu từ EU có chất 
lượng rất tốt, nguồn gốc rõ ràng. Với 
những thuận lợi từ EVFTA, doanh 
nghiệp Việt có thể tăng mua gỗ 
nguyên liệu từ thị trường này để sản 
xuất những sản phẩm chất lượng tốt 
hơn. Điều quan trọng là khi được 
miễn thuế, doanh nghiệp gỗ Việt sẽ 
được lợi ít nhất 10%. Doanh nghiệp 
cũng sẽ không phải mất tiền chi phí 
cho khảo sát, đánh giá cho việc cấp 
chứng chỉ về nguồn gốc gỗ. 

Thêm nữa, máy móc thiết bị ngành 
gỗ nhập khẩu từ các nước thuộc EU 
sẽ được giảm giá. Lâu nay, thiết bị 
chế biến gỗ nhập khẩu từ khối EU có 
chất lượng tốt nhưng giá cao, lại phải 
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chịu thuế tới 20-30%. Nay nhờ 
EVFTA, doanh nghiệp Việt có thể 
mua thiết bị với giá thấp hơn do được 
miễn thuế, thậm chí còn được trả 
chậm. Ông Quyền nêu ví dụ: Thiết bị 
Trung Quốc khoảng 1 triệu USD một 
dây chuyền sản xuất, 5 năm đã phải 
thay đổi, nhưng thiết bị của EU là 5 
triệu USD, sản xuất ổn định khoảng 
30 năm mới phải thay đổi. 

Một điểm quan trọng nữa đối với 
DN chế biến xuất khẩu gỗ là nâng 
cao trình độ quản trị sản xuất kinh 
doanh của các chủ DN. Khi đối tác 
mua sản phẩm của mình, họ sẽ đưa 
chuyên gia vào hướng dẫn kỹ thuật 
tại chỗ. Vì vậy, các ngành nói chung, 
ngành gỗ nói riêng sẽ có nhiều lợi ích 
từ FTA với EU. 

VPA/FLEGT - Hiệp định bổ 
sung cần thiết cho EVFTA 

Thị trường EU đòi hỏi rất cao về 
tính hợp pháp của nguồn gốc nguyên 
liệu. Khi thực hiện FTA Việt Nam - 
EU, chắc chắn sản phẩm gỗ Việt phải 
thực hiện trách nhiệm giải trình về 
nguồn gốc hợp pháp và đáp ứng tiêu 
chuẩn an toàn sản phẩm. Đó là lý do 
vì sao Việt Nam và EU phải tiến 
hành đàm phán Hiệp định Đối tác tự 
nguyện (VPA) về Tăng cường thực 
thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và 
thương mại lâm sản (FLEGT) - gọi 
tắt là VPA/FLEGT. 

Theo kế hoạch, trong tháng 7/2016, 
tại Brussel, Bỉ sẽ diễn ra phiên đàm 
phán cấp cao thứ 7 về VPA/FLEGT 

giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 
(EU). Qua sáu phiên đàm phán cấp 
cao trước, VPA/FLEGT đã đạt được 
những bước tiến quan trọng. Những 
vấn đề lớn, gai góc nhất đã đàm phán 
xong, như: Hệ thống đảm bảo gỗ hợp 
pháp Việt Nam (VNTLAS) được 
triển khai không chỉ đối với thị 
trường EU mà cho cả thị trường nội 
địa và các thị trường xuất khẩu khác. 
Một nội dung khác đã đạt được thỏa 
thuận là cơ chế cấp phép FLEGT đối 
với gỗ xuất khẩu sang thị trường EU. 

Cả EU và Việt Nam đều cam kết 
đấu tranh đẩy lùi nạn buôn bán sản 
phẩm gỗ trái phép, bảo vệ môi trường 
và phát triển bền vững. Hai bên cam 
kết kết thúc đàm phán vào cuối năm 
2016. Trên tinh thần đó, hai bên đã 
xác định lộ trình thực hiện hiệp định 
sau khi được ký kết nhằm vận hành 
hệ thống cấp phép FLEGT trong thời 
gian sớm nhất. 

VPA/FLEGT - Hiệp định Thương 
mại song phương được ký kết giữa 
EU với quốc gia đối tác xuất khẩu gỗ 
và sản phẩm gỗ - nhằm đảm bảo gỗ 
và sản phẩm gỗ ở tất cả các nguồn, 
được chế biến và xuất khẩu từ Việt 
Nam sang thị trường các nước thành 
viên EU là hợp pháp. Hiệp định này 
bổ sung cho Hiệp định Thương mại 
tự do FTA giữa EU và Việt Nam. 
Việc thực hiện VPA/FLEGT sẽ góp 
phần mở rộng thị trường EU và các 
thị trường xuất khẩu khác, tăng 
cường sự phát triển bền vững của 
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ngành lâm nghiệp và công nghiệp gỗ 
của Việt Nam; đồng thời, thể hiện 
cam kết mạnh mẽ của Việt Nam 
trong việc tăng cường thực thi lâm 
luật và quản trị rừng. 

Đến nay, đồ gỗ Việt Nam xuất 
khẩu sang khối EU thực chất chỉ tập 
trung ở một số thị trường, từ đó được 
bán tiếp đi các nước thành viên khác 
nên kim ngạch còn hạn chế (khoảng 
700-800 triệu USD/năm). Trong khi 
nhu cầu tiêu dùng mặt hàng đồ gỗ 
của EU lên tới 85 tỷ USD/năm. Như 
vậy, dư địa thị trường còn rất lớn. 
Các chuyên gia ước tính khi EVFTA 
và VPA/FLEGT với EU được thực 
hiện, thị trường EU sẽ thực sự mở 
rộng với 28 nước thành viên và kim 
ngạch thương mại gỗ có thể lên tới 
hàng tỷ USD mỗi năm một cách bền 
vững. 

(baocongthuong.com.vn) 
 

NGÀNH DA GIẦY CẦN LÀM GÌ 
ĐỂ TẬN DỤNG LỢI THẾ MÀ 
CÁC FTA ĐEM LẠI? 

Để tận dụng các ưu đãi từ các FTA 
mang lại, doanh nghiệp phải chủ 
động nguồn nguyên liệu, có nhân lực 
chất lượng, đáp ứng được các vấn đề 
về môi trường, lao động... và có 
những sản phẩm đặc trưng. 

Da giày, túi xách là một trong 
những ngành kinh tế xuất khẩu mũi 
nhọn, hàng năm mang về hàng chục 
tỷ USD cho Việt Nam. Tuy nhiên, 
trước bối cảnh nền kinh tế suy thoái ở 

một số thị trường nhập khẩu chính đã 
ảnh hưởng lớn đến vấn đề xuất khẩu 
của ngành đồng thời đặt ra những 
thách thức mới. 

Đó là nội dung chính được bàn 
thảo tại Hội nghị xúc tiến xuất khẩu 
da giày 2016, do Bộ Công thương 
phối hợp với Hiệp hội Da, Giày và 
Túi xách Việt Nam (Lefaso) tổ chức 
tại Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14/7. 

Khó cả “ngoại” lẫn “nội” 
Theo đánh giá của Vụ Công nghiệp 

nhẹ, Bộ Công Thương, ngành da giày 
hiện là một trong những ngành kinh 
tế xuất khẩu mũi nhọn, hiện chiếm 8-
10% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng 
năm cả nước. 

Trong năm 2015, xuất khẩu da giày 
của cả nước đạt 14,88 tỷ USD, tăng 
15,8% so với năm 2014. Việt Nam 
nằm trong top 4 nước sản xuất giày 
dép lớn nhất thế giới và là nước xuất 
khẩu lớn thứ 3 trên thế giới về trị giá, 
chỉ sau Trung Quốc và Italia. 

Tuy nhiên, bước sang năm 2016, 
tình hình thế giới và trong khu vực 
dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, 
việc Anh rời khỏi Liên minh Châu 
Âu (Brexit) có khả năng gây thiệt hại 
tới kinh tế khu vực EU và nền kinh tế 
toàn cầu do biến động thị trường tài 
chính, tác động đến đầu tư. 

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
của Việt Nam sang thị trường này 
cũng không khỏi bị ảnh hưởng, trong 
đó có da giày, túi xách. 

Ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ 
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tịch Hiệp hội Da, giày, Túi xách Việt 
Nam, hàng năm, Việt Nam sản xuất 
khoảng 900 triệu đôi giày các loại, 
trong đó có tới 90% sản phẩm là dành 
cho xuất khẩu. Thị phần xuất khẩu 
lớn nhất của ngành da giày, túi xách 
là EU, do đó việc suy thoái ở thị 
trường này ảnh hưởng lớn đến ngành. 

Điều này thể hiện rất rõ qua số liệu 
thống kê tốc độ phát triển của ngành 
da giày, túi xách trong 6 tháng đầu 
năm 2016 chỉ đạt trên 7%, trong khi 
con số này trong năm 2015 là 16%. 
Kim ngạch xuất khẩu ngành da giày, 
túi xách trong năm 2016 theo đó cũng 
phải điều chỉnh giảm xuống còn 16,5 
tỷ USD, thay vì 17,4 tỷ USD như đã 
dự báo đầu năm. 

Không chỉ gặp khó khăn ở một số 
thị trường chính, tình hình tiêu thụ 
nội địa cũng gặp nhiều khó khăn. Số 
liệu do Vụ Công nghiệp nhẹ cung cấp 
cho thấy, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm 
giày dép trong nước khoảng 150 triệu 
đôi/năm, nhưng sản xuất trong nước 
mới đáp ứng được 40% nhu cầu. 

“Sản phẩm giày dép "Made in 
Vietnam" tiêu thụ trên thị trường chủ 
yếu thuộc phân khúc thấp và trung 
cấp, phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt 
từ mặt hàng cùng loại nhập khẩu từ 
Trung Quốc, các sản phẩm nhập 
ngoại chiếm tới 50-60% thị phần. 

Sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp 
có nhưng ít và hiện vẫn bị lép vế 
trước các thương hiệu lớn trên thế 
giới”, bà Trương Thị Thu Hà, Phó Vụ 

trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ 
Công Thương cho biết. 

Mặt khác, sản phẩm của các doanh 
nghiệp ngay khi rời xưởng ra thị 
trường "nội" đã phải đối mặt với nạn 
hàng giả, hàng kém chất lượng. Vì 
vậy, những doanh nghiệp có quy mô 
lớn thường chọn giải pháp an toàn tập 
trung sản xuất hàng xuất khẩu, còn 
sản xuất hàng tiêu thụ nội địa chỉ 
dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Khắc phục điểm yếu 
Theo ông Diệp Thành Kiệt, trong 

bối cảnh hiện nay, để ngành da giày 
tăng trưởng chỉ có 2 giải pháp chính. 
Trước hết, thông qua TPP, các FTA 
với các nước mà Việt Nam đã ký kết, 
đặc biệt là với EU, để tăng thị phần 
xuất khẩu của Việt Nam. 

Việc tăng trưởng này không dựa 
vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu mà 
“ăn” vào thị phần của các nước khác 
không có điều kiện xuất khẩu như 
Việt Nam. 

“Mặc dù các hiệp định được dự báo 
có hiệu lực chậm trễ so với dự kiến, 
tuy nhiên cũng chỉ còn thời gian vài 
năm để các doanh nghiệp có thời gian 
chuẩn bị để tăng hàm lượng giá trị 
nội vùng. 

Để tận dụng các ưu đãi từ các FTA 
mang lại, doanh nghiệp phải chủ 
động được nguồn nguyên liệu, có đội 
ngũ nguồn nhân lực chất lượng, đáp 
ứng được các vấn đề về môi trường, 
lao động, nâng cao tự động hóa trong 
sản xuất và có những sản phẩm đặc 



Số 29 - 07/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 9 
 

trưng chỉ riêng Việt Nam có”, ông 
Kiệt cho biết. 

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Lefaso 
cho rằng, để tránh sự bị động, sản 
xuất theo chỉ định của đối tác khi 
tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu, 
Việt Nam hoàn toàn có thể chủ động 
trong chuỗi liên kết nội địa, giúp 
doanh nghiệp phát triển thị trường 
trong nước. 

Một số doanh nghiệp Việt Nam 
hiện cũng đã manh nha hình thành 
chuỗi liên kết nội địa, mua nguyên 
liệu từ các nhà cung ứng nội địa và 
bán hàng trong các chuỗi phân phối 
nội địa đang được Lefaso khuyến 
khích, tạo điều kiện. 

Lâu nay, nhiều doanh nghiệp trong 
ngành đã quan tâm đầu tư nguyên 
phụ liệu nhưng manh mún, nhỏ lẻ do 
chưa có chính sách hỗ trợ, ưu đãi 
thiết thực. Nghị định 111/2015/NĐ-
CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ 
đã ra đời, song để hiện thực hóa cần 
thông tư hướng dẫn và có những điều 
chỉnh phù hợp với yêu cầu của doanh 
nghiệp. 

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Phó Vụ 
trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ 
Công Thương, hiện tại, một số chính 
sách của Nghị định 111 về phát triển 
công nghiệp hỗ trợ vẫn còn chưa 
thuyết phục được các doanh nghiệp 
đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào lĩnh vực 
công nghiệp hỗ trợ như chính sách về 
vay vốn tín dụng hay chính sách về 
đất đai. 

Để khắc phục những tồn tại và hạn 
chế này, Chính phủ giao Bộ Công 
Thương chủ trì nghiên cứu, soạn thảo 
Luật phát triển công nghiệp hỗ trợ, 
nhằm nâng cao tính pháp lý cho lĩnh 
vực này. 

Về phía Hiệp hội, Lefaso đã làm 
việc với Bộ Công Thương và Bộ 
Khoa học và Công nghệ đầu tư vào 
một số dự án khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào sản xuất sản phẩm 
mới, nâng dần giá trị sản phẩm da 
giày, túi xách Việt Nam. 

Sắp tới đây, Hiệp hội cũng khai 
trương một trung tâm cho ngành da 
giày, túi xách Việt Nam với 3 chức 
năng chính: Trưng bày các nguyên 
phụ liệu trong nước; đào tạo nguồn 
nhân lực và trung tâm nghiên cứu về 
môi trường. 

Trung tâm này được xây dựng 
nhằm kết nối các doanh nghiệp trong 
ngành giải quyết những “mắt xích” 
quan trọng để tận dụng tối đa những 
ưu đãi mà các FTA mang lại cho 
ngành da giày, túi xách. 

(hoinhap.org.vn) 
 
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  

Sản phẩm Biôxít 
Ngày 02/06/2016, EU thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc Nghị viện và Hội đồng Châu Âu 
đưa ra Dự thảo quy định của Ủy ban 
về việc phê duyệt Cyfluthrin là một 
hoạt chất có sẵn để sử dụng trong các 
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sản phẩm biôxít loại 18.  
Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ 

sức khỏe cộng đồng và môi trường 
cũng như đảm bảo sự hài hòa của thị 
trường EU về sản phẩm biôxít. Các 
nước thành viên có 60 ngày kể từ 
ngày thông báo để tham gia góp ý 
kiến. Thời gian dự kiến thông qua 
vào tháng 9 năm 2016. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ 
ngày công bố chính thức trên Công 
báo EU.  

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/379 
 
Mỹ phẩm   

 
Ngày 08/06/2016, Hàn Quốc thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định đề xuất sửa 
đổi "Quy định về thành phần màu sắc 
và tiêu chuẩn của mỹ phẩm. Cụ thể, 
sẽ thêm 25 thành phần màu sắc mới 
vào quy định này. Các nước thành 
viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo 
để tham gia góp ý kiến. Chưa xác 
định thời gian dự kiến thông qua và 
thời gian dự kiến có hiệu lực.  

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/650 
 

Chất hóa học  
Ngày 15/06/2016, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định sửa đổi quy 

định lưu trữ hóa chất với khối lượng 
lớn (CBS). Cụ thể sửa đổi Mục 597 
của quy định này. Mục đích của dự 
thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hạn 
cuối cùng để các nước tham gia góp ý 
vào 08/07/2016. Chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua và thời gian 
dự kiến có hiệu lực.  
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1144 

  
Phân bón 
Ngày 15/6/2016, Hoa Kỳ thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định đưa ra quy 
định mới trong tiêu chuẩn ghi nhãn. 
Cụ thể, làm rõ các quy chế của Bộ 
luật thực phẩm và nông nghiệp 
(FAC) đối với việc dán nhãn, lấy 
mẫu, đăng ký và kiểm duyệt phân 
bón. Mục đích của dự thảo này là 
nhằm bảo vệ môi trường. Hạn cuối 
cùng để các nước tham gia góp ý vào 
27/06/2016. Chưa xác định thời gian 
dự kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực. 
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1145 

(VPTBT Việt Nam) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 7/2016 

1. Các thông báo của Các Tiểu 
Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, 
Vương quốc Ả Rập Saudi, Yemen 

- Số G/TBT/N/ARE/310# 
G/TBT/N/BHR/434# 
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G/TBT/N/KWT/316# 
G/TBT/N/OMN/254# 
G/TBT/N/QAT/430# 
G/TBT/N/SAU/930# 
G/TBT/N/YEM/36 

- Nội dung: ICS: 67.060 
2. Các thông báo của Các Tiểu 

Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, 
Vương quốc Ả Rập Saudi, Yemen 

- Số G/TBT/N/ARE/311# 
G/TBT/N/BHR/435# 
G/TBT/N/KWT/317# 
G/TBT/N/OMN/255# 
G/TBT/N/QAT/431# 
G/TBT/N/SAU/931# 
G/TBT/N/YEM/37 

- Nội dung: ICS: 67.120.10 
3. Các thông báo của Các Tiểu 

Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, 
Vương quốc Ả Rập Saudi, Yemen 

- Số G/TBT/N/ARE/312# 
G/TBT/N/BHR/436# 
G/TBT/N/KWT/318# 
G/TBT/N/OMN/256# 
G/TBT/N/QAT/432# 
G/TBT/N/SAU/932# 
G/TBT/N/YEM/38 

- Nội dung: ICS: 67.120.20 
4. Các thông báo của Các Tiểu 

Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, 
Vương quốc Ả Rập Saudi, Yemen 

- G/TBT/N/ARE/313# 
G/TBT/N/BHR/437# 
G/TBT/N/KWT/319# 

G/TBT/N/OMN/257# 
G/TBT/N/QAT/433# 
G/TBT/N/SAU/933# 
G/TBT/N/YEM/39 

- Nội dung: ICS: 67.100.00 
5. Các thông báo của Các Tiểu 

Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, 
Vương quốc Ả Rập Saudi, Yemen 

G/TBT/N/ARE/314# 
G/TBT/N/BHR/438# 
G/TBT/N/KWT/320# 
G/TBT/N/OMN/258# 
G/TBT/N/QAT/434# 
G/TBT/N/SAU/934# 
G/TBT/N/YEM/40 

- Nội dung: ICS: 67.080 
6. Các thông báo của Các Tiểu 

Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, 
Vương quốc Ả Rập Saudi, Yemen 

G/TBT/N/ARE/315# 
G/TBT/N/BHR/439# 
G/TBT/N/KWT/321# 
G/TBT/N/OMN/259# 
G/TBT/N/QAT/435# 
G/TBT/N/SAU/935# 
G/TBT/N/YEM/41 

- Nội dung: ICS: 67.220 
7. Các thông báo của Các Tiểu 

Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, 
Vương quốc Ả Rập Saudi, Yemen 

G/TBT/N/ARE/316# 
G/TBT/N/BHR/440# 
G/TBT/N/KWT/322# 
G/TBT/N/OMN/260# 



Số 29 - 07/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 12 
 

G/TBT/N/QAT/436# 
G/TBT/N/SAU/936# 
G/TBT/N/YEM/42 

- Nội dung: ICS: 67.220.20 
8. Các thông báo của Các Tiểu 

Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, 
Vương quốc Ả Rập Saudi, Yemen 

G/TBT/N/ARE/317# 
G/TBT/N/BHR/441# 
G/TBT/N/KWT/323# 
G/TBT/N/OMN/261# 
G/TBT/N/QAT/437# 
G/TBT/N/SAU/937# 
G/TBT/N/YEM/43 

- Nội dung: ICS: 67.100 
9. Các thông báo của Các Tiểu 

Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, 
Vương quốc Ả Rập Saudi, Yemen 

G/TBT/N/ARE/318# 
G/TBT/N/BHR/442# 
G/TBT/N/KWT/324# 
G/TBT/N/OMN/262# 
G/TBT/N/QAT/438# 
G/TBT/N/SAU/938# 
G/TBT/N/YEM/44 

- Nội dung: ICS: 67.080.10 
10. Các thông báo của Các Tiểu 

Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, 
Vương quốc Ả Rập Saudi, Yemen 

G/TBT/N/ARE/319# 
G/TBT/N/BHR/443# 
G/TBT/N/KWT/325# 
G/TBT/N/OMN/263# 
G/TBT/N/QAT/439# 

G/TBT/N/SAU/939# 
G/TBT/N/YEM/45 

- Nội dung: ICS: 67.080.10 
11. Các thông báo của Các Tiểu 

Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, 
Vương quốc Ả Rập Saudi, Yemen 

G/TBT/N/ARE/320# 
G/TBT/N/BHR/444# 
G/TBT/N/KWT/326# 
G/TBT/N/OMN/264# 
G/TBT/N/QAT/440# 
G/TBT/N/SAU/940# 
G/TBT/N/YEM/46 

- Nội dung: ICS: 67.080 
12. Các thông báo của Các Tiểu 

Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, 
Vương quốc Ả Rập Saudi, Yemen 

G/TBT/N/ARE/321# 
G/TBT/N/BHR/445# 
G/TBT/N/KWT/327# 
G/TBT/N/OMN/265# 
G/TBT/N/QAT/441# 
G/TBT/N/SAU/941# 
G/TBT/N/YEM/47 

- Nội dung: Đường (ICS: 67.080) 
13. Các thông báo của Các Tiểu 

Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, 
Vương quốc Ả Rập Saudi, Yemen 

G/TBT/N/ARE/322# 
G/TBT/N/BHR/446# 
G/TBT/N/KWT/328# 
G/TBT/N/OMN/266# 
G/TBT/N/QAT/442# 
G/TBT/N/SAU/942# 
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G/TBT/N/YEM/48 
- Nội dung: Đậu phộng halawa 

(ICS: 67.080.10, 67.180) 
14. Số G/TBT/N/ARE/323 
- Nước: Các Tiểu Vương quốc Ả 

Rập Thống Nhất 
- Nội dung: Thông số kỹ thuật máy 

thu radio 
15. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/680  
- Nội dung: Nhiệt kế thủy ngân và 

huyết áp kế 
- Số: G/TBT/N/BRA/681 
- Nội dung: Giới hạn tối đa của các 

chất gây ô nhiễm như asen, cadmium, 
thiếc vô cơ trong thức ăn trẻ em 

16. Số G/TBT/N/CAN/490 
- Nước: Canada 
- Nội dung: Sản phẩm thuốc lá 

(ICS: 65.160) 
17. Các thông báo của Trung Quốc 
- Số: G/TBT/N/CHN/1175, 

G/TBT/N/CHN/1176 
- Nội dung: Thiết bị y tế 
18. Số G/TBT/N/CRI/159 
- Nước: Costa Rica 
- Nội dung: ICS 65.080 
19. Số G/TBT/N/DEU/15 
- Nước: Đức 
- Nội dung: Thuốc lá 
20. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/383 
- Nội dung: Hoạt chất thuốc trừ sâu 
- Số: G/TBT/N/EU/384 
- Nội dung: Hoạt chất bioxit 
- Số: G/TBT/N/EU/385 
- Nội dung: Nghề giải trí và tàu 

thuyền cá nhân 
21. Các thông báo của Indonesia 
- Số: G/TBT/N/IDN/108 
- Nội dung: HS: 8539.31.90.20 
- Số: G/TBT/N/IDN/109 
- Nội dung: Bộ đèn chùm, đèn điện 

trần, … 
22. Số G/TBT/N/JPN/528 
- Nước: Nhật Bản 
- Nội dung: Các chất có thể ảnh 

hưởng lên hệ thần kinh trung ương 
23. Các thông báo của Hàn Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/652 
- Nội dung: Thực phẩm 
- Số: G/TBT/N/KOR/653 
- Nội dung: Quasi-drugs 
- Số: G/TBT/N/KOR/654 
- Nội dung: Mỹ phẩm 
- Số: G/TBT/N/KOR/655 
- Nội dung: Thuốc thảo dược và 

các chế phẩm thảo dược 
- Số: G/TBT/N/KOR/656 
- Nội dung: Phòng thí nghiệm 
24. Các thông báo của Mexico 
- Số: G/TBT/N/MEX/313 
- Nội dung: Xe tập đi 
- Số: G/TBT/N/MEX/314 
- Nội dung: Xe nôi 
25. Số G/TBT/N/SVN/98 
- Nước: Slovenia 
- Nội dung: ICS: 67.220 
26. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1148 
- Nội dung: Điều hòa không khí di 

động 
- Số: G/TBT/N/USA/1149 
- Nội dung: Thiết bị nhiệt năng 
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lượng mặt trời 
- Số: G/TBT/N/USA/1120 
- Nội dung: Bể bơi công cộng 
- Số: G/TBT/N/USA/1151 
- Nội dung: Khí thải VOC 
- Số: G/TBT/N/USA/1152 
- Nội dung: Rau quả đóng hộp 
- Số: G/TBT/N/USA/1153 
- Nội dung: Khí thải, chất lượng 

không khí 
- Số: G/TBT/N/USA/1154 
- Nội dung: Khí phát thải hợp chất 

hữu cơ từ sợi thủy tinh 
- Số: G/TBT/N/USA/1155 
- Nội dung: Súng và chất nổ 
- Số: G/TBT/N/USA/1156 
- Nội dung: Rượu, bia 
- Số: G/TBT/N/USA/1157 
- Nội dung: Rượu vang 
- Số: G/TBT/N/USA/1158 
- Nội dung: Khí thải 
- Số: G/TBT/N/USA/1159 
- Nội dung: Thiết bị nông nghiệp 
- Số: G/TBT/N/USA/1160 
- Nội dung: Động cơ điện 
27. Số G/TBT/N/VNM/84 
- Nước: Việt Nam 
- Nội dung: Sản phẩm bảo mật 

thông tin 
(Phòng TBT) 

 
 
 
 

NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG – 
YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH 
CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP 

Năng suất chất lượng đóng vai trò 
quan trọng trong quá trình tồn tại và 
phát triển của doanh nghiệp. Tăng 
năng suất chính là phương thức phát 
triển bền vững của doanh nghiệp mà 
không nhất thiết phải tăng vốn, lao 
động,… kết quả đầu ra vẫn khả quan 
nếu như doanh nghiệp biết khai thác, 
sử dụng tối ưu nguồn lao động, kết 
hợp sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu 
vào. 

Tăng năng suất - tăng khả năng 
cạnh tranh  

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ 
đã ký ban hành quyết định số 
712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 phê 
duyệt Chương trình Quốc gia "Nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm 
hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam 
đến năm 2020" – Chương trình 712). 
 Mục tiêu chương trình nhằm xây 
dựng mới 2.000 TCVN; 60% TCVN 
của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài 
hòa với tiêu chuẩn quốc tế và tiêu 
chuẩn khu vực; 60.000 doanh nghiệp 
được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật và đổi mới công 
nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, 
mô hình, công cụ cải tiến năng suất 
và chất lượng; góp phần nâng tỷ 
trọng đóng góp của năng suất yếu tố 
tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng 
tổng sản phẩm trong nước (GDP) lên 
ít nhất 35% vào năm 2020,… 

Tính đến nay, Chương trình 712 đã 
xây dựng và công bố 4.485 tiêu 
chuẩn quốc gia và đưa tổng số tiêu 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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chuẩn hiện hành lên 8.800 tiêu chuẩn 
quốc gia (TCVN), tỷ lệ hài hòa với 
quốc tế, khu vực là 45%. 

Thông qua ứng dụng công nghệ 
giải pháp mới đã góp phần nâng cao 
tỷ trọng đóng góp của năng suất yếu 
tố tổng hợp vào tốc độ tăng tổng sản 
phẩm trong nước từ mức đóng góp 
không đáng kể trong giai đoạn trước 
đây lên trên 25% trong giai đoạn 
2011 – 2014 và dự kiến đạt mục tiêu 
đóng góp của yếu tố năng suất tổng 
hợp vào tăng trưởng kinh tế trên 
khoảng 35% vào năm 2020. 

Tổng cục Trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng Trần 
Văn Vinh cho biết, việc Việt Nam gia 
nhập các Hiệp định thương mại tự do 
(FTA), Hiệp định đối tác thương mại 
xuyên Thái Bình Dương (TPP),… sẽ 
mở ra các cơ hội cạnh tranh sòng 
phẳng đối với các doanh nghiệp. Do 
đó, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ 
hội tự khẳng định chính mình, tuy 
nhiên một trong những khó khăn mà 
các doanh nghiệp Việt đang gặp phải 
hiện nay là năng suất chất lượng - 
điều sống còn của các doanh nghiệp. 

TS. Nguyễn Thúy Anh, Đại học 
Ngoại thương nhận định, năng suất 
luôn là một vấn đề nóng không chỉ 
đối với cả nền kinh tế mà còn đối với 
từng doanh nghiệp hoạt động trong 
nền kinh tế đó. Tăng năng suất được 
coi là một trong những phương thức 
phát triển bền vững đối với doanh 
nghiệp. Để tăng năng suất, ngoài các 

yếu tố lao động và vốn, các nghiên 
cứu đã chỉ ra các nhân tố tổng hợp 
khác có thể làm tăng năng suất cho 
doanh nghiệp.  

Doanh nghiệp không nhất thiết 
phải tăng vốn hay tăng lao động mà 
kết quả đầu ra vẫn có thể khả quan 
hơn nếu doanh nghiệp biết khai thác, 
sử dụng tối ưu nguồn lao động và vốn 
đầu tư bằng việc tăng cường phối hợp 
sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào, 
kết hợp với cải tiến tổ chức sản xuất, 
đổi mới nâng cao trình độ công nghệ, 
đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ 
mới, tăng cường đào tạo nguồn nhân 
lực... 

 
Dây chuyền sản xuất bóng đèn Led tại Cty 
CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 

Đầu tư cho KH&CN – Tạo bước 
đột phá 

Nói về lợi ích của doanh nghiệp khi 
đầu tư cho nghiên cứu KH&CN, 
nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Nguyễn Quân dẫn chứng, Công ty Cổ 
phần Bóng đèn Phích nước Rạng 
Đông là một doanh nghiệp nhà nước 
đã từng đứng trên bờ vực phá sản. 
Tuy nhiên, nhờ đầu tư, áp dụng 
KH&CN, nên trong vòng 10 năm 
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Công ty đã trở thành doanh nghiệp 
hàng đầu nằm trong TOP 500 doanh 
nghiệp lớn nhất Việt Nam. Để đầu tư 
cho nghiên cứu ứng dụng KH&CN, 
Rạng Đông đã thành lập một trung 
tâm nghiên cứu, mời được các nhà 
khoa học hàng đầu về chiếu sáng của 
Trường Đại học Nông nghiệp, 
Trường Đại Bách khoa, Đại học 
Quốc gia Hà Nội tham gia. Trong 
vòng 10 năm, Rạng Đông đã trở 
thành doanh nghiệp hàng đầu nằm 
trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất 
Việt Nam, hàng năm đóng góp cho 
ngân sách nhà nước 220 tỷ đồng, 
doanh thu năm 2015 đạt 2.800 tỷ. 

Cải tiến tổ chức sản xuất, đổi mới 
nâng cao trình độ công nghệ, đẩy 
mạnh việc áp dụng công nghệ mới, 
tăng cường đào tạo nguồn nhân 
lực,… sẽ tạo nên một nhân tố mới 
đóng vai trò tích cực tạo ra giá trị gia 
tăng cao hay còn gọi là năng suất các 
nhân tố tổng hợp. 

Về năng suất các nhân tố tổng hợp, 
có thể hiểu là chỉ tiêu đo lường năng 
suất gồm lao động và vốn trong một 
doanh nghiệp cụ thể hay cho cả nền 
kinh tế. TFP phản ánh sự tiến bộ của 
khoa học, kỹ thuật và công nghệ, qua 
đó sự gia tăng đầu ra không chỉ phụ 
thuộc vào tăng thêm về số lượng của 
đầu vào (phương thức truyền thống) 
mà còn tuỳ thuộc vào chất lượng các 
yếu tố đầu vào là lao động và vốn. 

Theo đó, nâng cao TFP là biện 
pháp gia tăng đầu ra bằng việc nâng 

cao chất lượng của các yếu tố đầu 
vào là lao động và vốn. Cùng với 
lượng đầu vào như nhau, lượng đầu 
ra có thể lớn hơn nhờ vào vào việc 
cải tiến chất lượng của lao động, vốn 
và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 
này. Vì vậy, tăng TFP gắn liền với áp 
dụng các tiến bộ kỹ thuật, đổi mới 
công nghệ, cải tiến phương thức quản 
lý, nâng cao kỹ năng, trình độ tay 
nghề của người lao động…. 

Để đo lường yếu tố đầu ra của 
doanh nghiệp, kinh nghiệm thế giới 
đã cho thấy, không chỉ sử dụng chỉ 
tiêu tổng sản lượng mà sử dụng giá 
trị gia tăng mà doanh nghiệp tạo ra để 
đo lường năng suất và gắn kết với tạo 
động lực làm việc của người lao động 
để bài toán tăng năng suất không chỉ 
là bài toán của nhà quản trị mà của 
mọi thành viên trong doanh nghiệp.  

Điểm nổi bật trong hội nhập để 
phát triển, chủ yếu dựa vào 2 nhân tố 
quan trọng: một là, các nguồn lực tri 
thức KH&CN - nhân tố động lực cho 
phát triển, nhân tố này có khả năng 
tái tạo, tự sản sinh và không bao giờ 
cạn kiệt, nếu biết phát huy. Hai là, 
sức sống của các nền văn hóa trong 
cộng đồng dân tộc - nhân tố nền cho 
sự phát triển của cả dân tộc.  

Tuy nhiên, hai nhân tố trên mới chỉ 
là điều kiện cần; muốn hội nhập một 
cách hiệu quả phải có thêm điều kiện 
đủ, đó là môi trường phát triển với 
tổng hòa các yếu tố văn hóa, chính 
trị, xã hội và kinh tế. 
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Việt Nam với 97% là doanh nghiệp 
nhỏ và vừa với nhiều hạn chế, yếu 
kém so với các nước trong khu vực 
về năng lực KH&CN, năng suất lao 
động, năng lực tài chính, trình độ 
quản trị hiện đại,… Tuy nhiên, cơ hội 
là rất lớn đối với những doanh nghiệp 
nào nắm bắt được cơ hội, chủ động 
đổi mới, sáng tạo mới sẽ là nền tảng, 
tạo nên sự cạnh tranh thành công 
trong tương lai. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

NGUỒN NƯỚC UỐNG ĐÓNG 
CHAI PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA 1 
LẦN/ NĂM 

Nguồn nước sử dụng trong sản 
xuất nước uống đóng chai phải bảo 
đảm phòng tránh bất kỳ sự ô nhiễm 
hoặc yếu tố ngoại lai ảnh hưởng đến 
chất lượng nước và phù hợp với quy 
định về chất lượng nước ăn uống; 
các nguồn nước do cơ sở khai thác 
phải được kiểm tra và bảo đảm phù 
hợp với quy định về chất lượng ít 
nhất 12 tháng/lần. 

Đây là một trong những điều kiện 
đối với cơ sở sản xuất nước uống 
đóng chai tại Nghị định số 
67/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của 
Chính phủ quy định về điều kiện sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc 
lĩnh vực quản lý chuyên ngành của 
Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 
01/07/2016. 

Ngoài điều kiện nêu trên, cơ sở sản 
xuất nước uống đóng chai còn phải 

đáp ứng một số điều kiện khác như: 
Bố trí khu vực rửa và tiệt trùng chai, 
bình đựng sản phẩm; Khu vực chiết 
rót sản phẩm phải kín, tách biệt với 
các khu vực khác và được trang bị hệ 
thống diệt khuẩn không khí; Việc tiệt 
trùng, khử trùng sản phẩm, khử trùng 
bao bì bằng thiết bị chuyên dụng sử 
dụng công nghệ tạo tia cực tím, công 
nghệ khí ozone hoặc các công nghệ 
khác nhưng không làm ảnh hưởng 
đến chất lượng, an toàn sản phẩm. 
Đặc biệt, phải có bộ phận kiểm soát 
vệ sinh chai bình, chất lượng nước; 
có đủ hồ sơ lưu trữ kết quả xét 
nghiệm từ khai thác nước nguồn cho 
đến thành phẩm theo quy định với 
từng lô sản phẩm. 

Đối với cơ sở sản xuất nước 
khoáng thiên nhiên đóng chai, Nghị 
định quy định, các loại nắp chai và 
chai nhựa chứa đựng nước khoáng 
thiên nhiên có dung tích dưới 10 lít 
không được sử dụng lại; bình nhựa có 
dung tích từ 10 lít trở lên và chai thủy 
tinh có thể được sử dụng lại. Chai, 
bình sử dụng lần đầu hay sử dụng lại 
đều phải được làm sạch, diệt khuẩn, 
xúc rửa kỹ trước công đoạn rót chai, 
trừ trường hợp chai, bình sử dụng lần 
đầu được sản xuất theo công nghệ 
khép kín có diệt khuẩn. 

(tcvn.gov.vn) 
 

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 
THEO MÔ HÌNH TÍCH HỢP 
LEAN – 6 SIGMA 
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Tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa sử 
dụng nguồn lực nhằm quản lý sản 
xuất hiệu quả, đảm bảo chất lượng 
sản phẩm hay dịch vụ cung cấp luôn 
là mục tiêu phấn đấu của các doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, việc vận dụng các 
mô hình quản lý khác nhau để đạt 
được các mục tiêu này thường chưa 
cho kết quả như mong đợi.  

Trong nhiều trường hợp, tiết kiệm 
chi phí và sử dụng nguồn lực hiệu 
quả có thể đạt được, nhưng chất 
lượng sản phẩm hay dịch vụ cung cấp 
lại chưa đáp ứng được mong đợi từ 
khách hàng. Một mô hình quản lý 
đáp ứng được cùng lúc các mục tiêu 
như vậy sẽ giúp doanh nghiệp vừa 
giảm chi phí sản xuất, vừa làm hài 
lòng khách hàng, thực sự cần thiết. 
Có nhiều mô hình quản lý khác nhau 
hướng tới mục đích này, trong bài 
viết này mô hình quản lý tích hợp 
giữa Lean với 6 Sigma được đề xuất 
như một cách tiếp cận khác cho các 
doanh nghiệp. Bài viết không đi sâu 
vào các khía cạnh kỹ thuật của các 
mô hình quản lý này, mà chỉ nêu lên 
các điểm lợi ích mà mỗi mô hình có 
thể đem lại, và từ góc độ quản lý 
doanh nghiệp thì lợi ích cuối cùng có 
thể đạt được nếu kết hợp hài hòa các 
lợi ích này với nhau. 

Sản xuất tinh gọn (Lean) 
Nhìn lại các mô hình sản xuất 

truyền thống, khi chuyển đổi từ sản 
xuất đơn lẻ sang sản xuất hàng loạt, 
các đặc điểm về cấu trúc thị trường 

sản phẩm đã được thay đổi. 
Vào những năm 1950s-1970s, khi 

năng lực sản xuất còn thấp hơn nhu 
cầu cần đáp ứng của thị trường, sản 
xuất tập trung vào dạng sản phẩm 
thông thường. Các nhà sản xuất cố 
gắng đáp ứng thị trường bằng số 
lượng, mô hình sản xuất hàng loạt ra 
đời. 

Nếu nhìn vào cơ cấu giá thành của 
sản phẩm giữa hai mô hình sản xuất 
này, hàng loạt và đa dạng, có thể thấy 
sự thay đổi cơ bản về cách tính giá 
bán. Chính điều này đòi hỏi nhà sản 
xuất phải có các chiến lược tiếp cận 
thị trường cho phù hợp theo từng giai 
đoạn. 

Ở thời kỳ sản xuất hàng loạt, đặc 
điểm sản xuất là sản phẩm có mẫu 
mã đơn chiếc, nhưng được sản xuất 
ra nhiều, lấy số lượng làm mục tiêu. 
Công thức tính giá bán được xác định 
như sau: GIÁ BÁN = CHI PHÍ + LỢI 
NHUẬN 

Nhà sản xuất quyết định giá bán 
sau khi đã tính toán về chi phí phải 
bỏ ra và cân nhắc về lợi nhuận muốn 
có. 

Khi chuyển sang mô hình sản xuất 
đa dạng hóa sản phẩm, công thức trên 
được thay đổi như sau: GIÁ BÁN – 
CHI PHÍ = LỢI NHUẬN 

Rõ ràng có sự khác biệt cơ bản về 
cách xác định lợi nhuận. Trong mô 
hình này, sự cạnh tranh giữa các nhà 
sản xuất có cùng loại sản phẩm cung 
cấp đã được tính toán để doanh 
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nghiệp có được một giá bán mang 
tính cạnh tranh nhất. Lúc này, thị 
trường quyết định giá bán, và nếu nhà 
sản xuất muốn đạt được lợi nhuận 
cao nhất, chỉ còn cách giảm được 
càng nhiều chi phí càng tốt. Chính vì 
thế, các mô hình quản lý sản xuất 
hướng tới việc giảm tối đa chi phí 
trong sản xuất. Mô hình sản xuất tinh 
gọn (LEAN) ra đời nhằm đáp ứng các 
yêu cầu này. Một ví dụ về sự thành 
công của mô hình này chính là công 
ty Toyota, với mô hình mang tên của 
công ty Toyota Production System 
(Hệ thống sản xuất Toyota). Công ty 
Toyota đã thành công tại thị trường 
vô cùng cạnh tranh ở Mỹ, và triết lý 
của người Nhật trong quản trị sản 
xuất đã khiến các công ty của Mỹ 
phải học tập. Từ những năm 1995, 
mô hình Lean đã được nghiên cứu 
sâu rộng ở Mỹ, tại các trường đại học 
hàng đầu như Viện Công nghệ Mat-
sa-chu-set (MIT). 

Mô hình sản xuất tinh gọn tập 
trung vào 3 yếu tố chính là Con 
người – Quá trình – Công nghệ. Mô 
hình hướng tới sự tham gia của mọi 
người, với tư duy Lean (tinh gọn) 
luôn thường trực trong mỗi người khi 
tham gia vào các quá trình sản 
xuất/dịch vụ. Các quá trình tổ chức, 
quản lý sản xuất được tối ưu hóa 
nhằm loại bỏ tối đa các loại chi phí. 
Việc này được hỗ trợ bởi ứng dụng 
công nghệ hiện đại, tự động hóa. 
Công nghệ được dùng để hỗ trợ con 

người và các quá trình sản xuất một 
cách hiệu quả nhất. Và tất cả 3 yếu tố 
này cuối cùng nhằm tới khách hàng, 
thỏa mãn được khách hàng chính là 
sự thành công. Mục tiêu tạo giá trị 
cho khách hàng là ít lãng phí, giao 
hàng nhanh, chất lượng tốt. Hai yếu 
tố mấu chốt là giảm lãng phí và tăng 
tốc độ giao hàng. Kết hợp với đó là 
sự linh hoạt, tham gia của mọi người, 
trên nền tảng chuẩn hóa công việc. 

Mô hình 6 Sigma 
Đã có nhiều công trình nghiên cứu 

và bài viết về mô hình 6 Sigma, ở đây 
có thể tóm tắt các điểm chính của mô 
hình như sau: đó là sự Cải tiến thành 
quả của các quá trình: dựa trên sự 
kiện để giải quyết vấn đề theo vấn đề 
Chất lượng nghiêm trọng đối với 
khách hàng (Customer critical to 
Quality –CTQ); Cải tiến sự hài lòng 
của KH: tăng trách nhiệm với KH, 
giảm sự bất mãn của KH; Giảm chi 
phí: Giảm sai sót về sản phẩm, dịch 
vụ và thời gian chuyển giao. Tăng 
Hiệu suất, giảm phế phẩm. Tất cả 
nhằm Tăng thu nhập, lợi nhuận. 

Điểm nổi bật của mô hình 6 Sigma 
là ứng dụng các kỹ thuật thống kê để 
kiểm soát các quá trình sản xuất hay 
cung cấp dịch vụ. Các quá trình được 
thiết kế sao cho đạt được sự biến đổi 
của sản phẩm/dịch vụ là ít nhất. Các 
nguyên nhân gây ra sự biến đổi được 
xác định thông qua các kỹ thuật 
thống kê, phân tích các yếu tố gây ra 
sai lỗi và tìm cách điều chỉnh để quá 
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trình đạt được mục tiêu đã xác định. 
Mô hình tích hợp Lean - 6 Sigma 
Rõ ràng với mô hình Lean, hay sản 

xuất tinh gọn, tạo ra sản phẩm với ít 
chi phí nhất, giao hàng trong thời 
gian nhanh nhất, sẽ giúp doanh 
nghiệp tăng cao khả năng cạnh tranh 
và tăng lợi nhuận. Tuy nhiên khía 
cạnh chất lượng của sản phẩm/dịch 
vụ vẫn là vấn đề cần quan tâm. Kinh 
nghiệm triển khai tại một số doanh 
nghiệp ở Việt nam cho thấy sự biến 
đổi (không đồng nhất) về chất lượng 
sản phẩm trong quá trình sản 
xuất/dịch vụ vẫn còn và đòi hỏi có 
biện pháp kiểm soát tốt hơn. Với các 
doanh nghiệp có sự hỗ trợ tốt nhờ 
công nghệ hiện đại (ví dụ tự động 
hóa), có thể khắc phục được vấn đề 
này tốt hơn, tuy nhiên vẫn cần có sự 
kiểm soát, điều chỉnh quá trình. 
Chính vì thế, kết hợp với mô hình 6 
Sigma có thể giúp cung cấp cho 
doanh nghiệp một phương thức kiểm 
soát quá trình chặt chẽ, nhờ đó ổn 
định và giảm sự biến đổi về chất 
lượng của sản phẩm/dịch vụ cung 
cấp. 

 (Viện Năng suất Việt Nam) 
 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA  

Ngày 26/5/2016, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành các Quyết định 

về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia 
như sau: 

Quyết định công bố 1306/QĐ-
BKHCN (26/5/2016) 

1. TCVN 5309:2016 Giàn di động 
trên biển. Phân cấp 

2. TCVN 5310:2016 Giàn di động 
trên biển. Thân giàn 

3. TCVN 5311:2016 Giàn di động 
trên biển. Trang thiết bị 

4. TCVN 5312:2016 Giàn di động 
trên biển. Ổn định 

5. TCVN 5313:2016 Giàn di động 
trên biển. Phân khoang 

6. TCVN 5314:2016 Giàn di động 
trên biển. Phòng, phát hiện và chữa 
cháy 

7. TCVN 5315:2016 Giàn di động 
trên biển. Hệ thống máy 

8. TCVN 5316:2016 Giàn di động 
trên biển. Trang bị điện 

9. TCVN 5317:2016 Giàn di động 
trên biển. Vật liệu 

10. TCVN 5318:2016 Giàn di động 
trên biển. Hàn 

11. TCVN 5319:2016 Giàn di động 
trên biển. Trang bị an toàn 

12. TCVN 5749:1993 Ôtô khách. 
Yêu cầu an toàn chung 

13. TCVN 6767-1:2016 Giàn cố 
định trên biển. Phần 1: Phương tiện 
cứu sinh 

14. TCVN 6767-2:2016 Giàn cố 
định trên biển. Phần 2: Phòng, phát 
hiện và chữa cháy 

15. TCVN 6767-3:2016 Giàn cố 
định trên biển. Phần 3: Hệ thống máy 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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và hệ thống công nghệ 
16. TCVN 6767-4:2016 Giàn cố 

định trên biển. Phần 4: Trang bị điện 
(tcvn.gov.vn)  

 
QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA  

Ngày 21/6/2016, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành các Quyết định 
về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia 
như sau: 

Quyết định hủy 1646/QĐ-BKHCN 
(21/6/2016) 

1. TCVN 5309:2001 Công trình 
biển di động. Quy phạm phân cấp và 
chế tạo. Phân cấp 

2. TCVN 5310:2001 Công trình 
biển di động. Quy phạm phân cấp và 
chế tạo. Thân công trình biển 

3. TCVN 5311:2001 Công trình 
biển di động. Qui phạm phân cấp và 
chế tạo. Trang thiết bị 

4. TCVN 5312:2001 Công trình 
biển di động. Quy phạm phân cấp và 
chế tạo. Ổn định 

5. TCVN 5313:2001 Công trình 
biển di động. Quy phạm phân cấp và 
chế tạo. Chia khoang 

6. TCVN 5314:2001 Công trình 
biển di động. Qui phạm phân cấp và 
chế tạo. Phòng và chữa cháy. 

7. TCVN 5316:2001 Công trình 
biển di động. Qui phạm phân cấp và 
chế tạo. Trang bị điện 

8. TCVN 5317:2001 Công trình 
biển di động. Qui phạm phân cấp và 
chế tạo. Vật liệu 

9. TCVN 5318:2001 Công trình 
biển di động. Qui phạm phân cấp và 
chế tạo. Hàn 

10. TCVN 5319:2001 Công trình 
biển di động. Qui phạm phân cấp và 
chế tạo. Trang bị an toàn 

11. TCVN 6767-1:2000 Công trình 
biển cố định -  Phần 1: Phương tiện 
cứu sinh 

12. TCVN 6767-2:2000 Công trình 
biển cố định -  Phần 2: Phòng, phát 
hiện và chữa cháy 

13. TCVN 6767-3:2000 Công trình 
biển cố định -  Phần 3: Máy và các hệ 
thống công nghệ 

14. TCVN 6767-4:2000 Công trình 
biển cố định - Phần 4: Trang bị điện 

(tcvn.gov.vn) 
 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI 
CHO CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CỐT 
THÉP LY TÂM  

Tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 thay 
thế TCVN 5847:1994 và TCVN 
5846:1994. Tiêu chuẩn do Hội Bê 
tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây 
dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ 
Khoa học và Công nghệ công bố. 

TCVN 5847:1994, Cột điện bê 
tông cốt thép ly tâm - Yêu cầu kỹ 
thuật và phương pháp thử và TCVN 
5846:1994, Cột điện bê tông cốt thép 
ly tâm - Kết cấu và kích thước là các 
tiêu chuẩn áp dụng cho cột điện bê 
tông ly tâm cốt thép không ứng lực 
trước, đã được ban hành và áp dụng 
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từ 1994. Tuy nhiên, hiện nay trên thế 
giới các loại cột bê tông sử dụng 
trong truyền tải điện, viễn thông, 
chiếu sáng... đều được sản xuất theo 
công nghệ bê tông ly tâm cốt thép 
ứng lực trước nhờ có những ưu điểm 
vượt trội về kết cấu, độ bền và giá 
thành hợp lý. Ở Việt Nam, thời gian 
qua nhiều đơn vị đã chuyển đổi công 
nghệ sang sản xuất cột điện bê tông 
ly tâm ứng lực trước, các đơn vị chưa 
chuyển đổi được cũng có xu hướng 
đầu tư chuyển đổi sang sản xuất cột 
điện bê tông ly tâm ứng lực trước 
thay thế cho cột điện bê tông ly tâm 
không ứng lực trước. Hiện nay nhiều 
đơn vị phải xây dựng tiêu chuẩn cơ 
sở cho loại cột điện này.  

Để giúp các doanh nghiệp sản xuất 
cột điện bê tông có tiêu chuẩn thống 
nhất để áp dụng, tiêu chuẩn mới được 
xây dựng trên cơ sở soát xét hai tiêu 
chuẩn hiện hành đồng thời xây dựng 
mới các yêu cầu đối với cột điện bê 
tông cốt thép ly tâm ứng lực trước. 
Tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 có hiệu 
lực từ ngày 07/07/2016 theo quyết 
định số 1900/QĐ-BKHCN. Các nhà 
sản xuất có thể chuyển đổi từ việc áp 
dụng tiêu chuẩn cơ sở sang áp dụng 
theo Tiêu chuẩn Việt Nam kể từ ngày 
này. 

(quacert.gov.vn) 
 
 

 
 

CHÍNH PHỦ VỪA BAN HÀNH 
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ 
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH MŨ 
BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ 
TÔ, XE MÁY 

Nghị định nêu rõ điều kiện phân 
phối mũ bảo hiểm gồm: 1- Là doanh 
nghiệp được thành lập theo quy định 
của pháp luật; là hộ kinh doanh, hộ 
gia đình đăng ký hộ kinh doanh theo 
quy định của Chính phủ về đăng ký 
doanh nghiệp; 2- Các đại lý, cửa 
hàng bán lẻ mũ bảo hiểm phải có địa 
điểm cụ thể và địa chỉ rõ ràng; phải 
có biển hiệu ghi rõ đại lý hoặc cửa 
hàng bán lẻ mũ bảo hiểm cho người 
đi mô tô, xe máy, được gắn hoặc treo 
tại vị trí mặt trước bên ngoài của Đại 
lý hoặc Cửa hàng ở vị trí dễ quan sát. 

Nghị định cũng quy định điều kiện 
nhập khẩu mũ bảo hiểm. Theo đó, 
doanh nghiệp nhập khẩu mũ bảo 
hiểm phải đáp ứng 2 điều kiện: 1- Là 
doanh nghiệp được thành lập theo 
quy định của pháp luật; 2- Phải thực 
hiện các biện pháp quản lý chất lượng 
theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối 
với mũ bảo hiểm nhập khẩu trước khi 
thông quan. 

Điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm 
Ngoài quy định về điều kiện phân 

phối, nhập khẩu mũ bảo hiểm, Nghị 
định cũng quy định điều kiện sản 
xuất mũ bảo hiểm đối với doanh 
nghiệp gồm: 

1-  Là doanh nghiệp được thành lập 
theo quy định của pháp luật 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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2- Có hệ thống quản lý chất lượng 
được xây dựng, áp dụng đáp ứng các 
yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn 
quốc tế ISO 9001. 

3- Có tối thiểu 1 nhân viên kỹ thuật 
có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng 
chuyên ngành khoa học, kỹ thuật trở 
lên, được ký hợp đồng lao động có 
thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc ký 
hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn. 

4- Về cơ sở vật chất, kỹ thuật, địa 
điểm sản xuất phải có địa chỉ cụ thể, 
rõ ràng; có diện tích mặt bằng để lắp 
đặt trang thiết bị sản xuất, kiểm tra 
chất lượng. 

Trang thiết bị của dây chuyền sản 
xuất phải đáp ứng các yêu cầu kỹ 
thuật để sản xuất mũ bảo hiểm có 
chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp 
dụng, bao gồm: Thiết bị ép (đúc/đùn) 
và khuôn mẫu phù hợp để sản xuất vỏ 
mũ; thiết bị ép (đúc) và khuôn mẫu 
phù hợp để sản xuất lớp hấp thụ xung 
động (mút, xốp); thiết bị dập (tán) 
đinh tán (dùng để ghép các cụm chi 
tiết); hoặc thiết bị đồng bộ đáp ứng 
yêu cầu của các thiết bị nêu trên. 

Về trang thiết bị kiểm tra chất 
lượng, có phòng thử nghiệm hoặc 
thuê của tổ chức, doanh nghiệp khác, 
đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu 
chất lượng của mũ bảo hiểm phù hợp 
với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 
tiêu chuẩn công bố áp dụng. Phòng 

thử nghiệm phải có năng lực đáp ứng 
yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc 
gia  TCVN ISO/IEC 17025 hoặc tiêu 
chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025. 

(tcvn.gov.vn) 
 

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ 
CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MẶT 
HÀNG PHÔI THÉP VÀ THÉP 
DÀI NHẬP KHẨU VÀO VIỆT 
NAM TỪ CÁC NƯỚC/VÙNG 
LÃNH THỔ KHÁC NHAU 

Ngày 18/07/2016, Bộ Công Thương 
đã ban hành Quyết định 2968/QĐ-
BCT (Quyết định 2968) về việc áp 
dụng biện pháp tự vệ. 

Theo đó, áp dụng biện pháp tự vệ 
chính thức đối với mặt hàng phôi 
thép và thép dài nhập khẩu vào Việt 
Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác 
nhau với nội dung chi tiết nêu trong 
Thông báo gửi kèm theo Quyết định 
2968. Trình tự thủ tục áp dụng biện 
pháp tự vệ toàn cầu được thực hiện 
theo pháp luật về tự vệ trong nhập 
khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt 
Nam. 

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp 
nhập khẩu hàng hóa thuộc Phần 2, 
Mục (5): hàng hóa được miễn trừ 
khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự 
vệ, để hưởng quy chế miễn trừ, quy 
trình tiến hành cụ thể như sau: Bước 
1: Đăng ký miễn trừ; Bước 2: Thẩm 
định hồ sơ); Bước 3 (Báo cáo định 
kỳ); Bước 4 (Kiểm tra sau miễn trừ); 
Bước 5: Xử lí vi phạm, v.v... 
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Quyết định 2968 cũng có kèm theo 
Thông báo về việc áp dụng biện pháp 
tự vệ chính thức. Theo đó, theo quy 
định của Pháp lệnh số 42/2002/PL-
UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 
2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa 
nước ngoài vào Việt Nam và Nghị 
định 150/2003/NĐ-CP ngày 08 tháng 
12 năm 2003 quy định chi tiết thi 
hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập 
khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt 
Nam, Bộ Công Thương thông báo nội 
dung chi tiết về việc áp dụng biện 
pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng 
phôi thép và thép dài nhập khẩu vào 
Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ 
cụ thể nêu trong phụ lục 2 của Quyết 
định 2968 

Quyết định 2968 có hiệu lực thi 
hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và 
thay thế Quyết định số 862/QĐ-BCT 
của Bộ Công Thương ngày 07 tháng 
3 năm 2016 về việc áp dụng biện 
pháp tự vệ tạm thời. 

(hoinhap.org.vn) 
 

 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Xuất khẩu tôm hưởng lợi từ 
FTA Việt Nam - Hàn Quốc 

Sau hơn nửa năm thực hiện Hiệp 
định thương mai tự do (FTA) Việt 
Nam - Hàn Quốc, xuất khẩu tôm của 
nước ta vào thị trường Hàn Quốc đã 

có sự chuyển biến rõ rệt. 
Hiệp định Thương mại tự do Việt 

Nam - Hàn Quốc chính thức có hiệu 
lực vào ngày 20/12/2015, đã mở ra 
nhiều cơ hội cho hoạt động thương 
mại của hai nước. Trong đó, xuất 
khẩu thủy sản, đặc biệt là mặt hàng 
tôm của Việt Nam dự báo sẽ hưởng 
lợi nhiều nhất. 

Ngay sau khi FTA Việt Nam - Hàn 
Quốc chính thức có hiệu lực, 10.000 
tấn tôm của nước ta vào thị trường 
này đã được hưởng thuế suất 0%. 
Trong khi đó, Thái Lan, Indonesia, 
Malaysia chỉ được cấp 5.000 tấn. Cơ 
hội này đã giúp con tôm Việt Nam dễ 
dàng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị 
trường Hàn Quốc. 

Theo cam kết trong 5 năm tới, phía 
Hàn Quốc sẽ tiếp tục nâng hạn ngạch 
tôm xuất khẩu của nước ta vào thị 
trường nước này lên mức 15.000 tấn. 
Ngược lại, thách thức mà Hàn Quốc 
dành cho con tôm Việt Nam là sẽ siết 
chặt hơn về vấn đề chất lượng. 

Đến nay, Hàn Quốc đang là thị 
trường nhập khẩu tôm lớn thứ năm 
của Việt Nam, với giá trị xuất khẩu 
trên nửa tỷ USD mỗi năm. Hiện 
người tiêu dùng Hàn Quốc khá ưa 
chuộng các mặt hàng tinh chế từ tôm 
Việt Nam. Vì vậy, đẩy mạnh chế biến 
sâu, hạn chế xuất thô là điều mà các 
doanh nghiệp thủy sản nước ta cần 
quan tâm để có thể trụ vững ở thị 
trường này. 

(vtv.vn) 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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 Ký kết hợp tác giữa KTC-Hàn 
Quốc và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng 

Sáng ngày 07/07/2016 tại Hà Nội 
diễn ra Ký kết hợp tác giữa Cơ quan 
Thử nghiệm KTC - Hàn Quốc và 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng. 

Tham dự lễ ký kết hợp tác lần này, 
đại diện phía Hàn Quốc có ông Gum 
Ho Choe - Phó chủ tịch Cơ quan Thử 
nghiệm KTC - Hàn Quốc; ông 
Kweon, Young mum - Giám đốc điều 
hành và ông Lim, Namhuuk - Giám 
đốc Trung tâm Hợp tác và kinh 
doanh quốc tế của KTC. 

Phía cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng có ông Nguyễn 
Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục; ông Vũ Khánh Xuân - 
Viện trưởng Viện Đo lường Việt 
Nam cùng các đại diện của Vụ Hợp 
tác Quốc tế, Vụ Đánh giá Hợp chuẩn 
và Hợp quy, Vụ Tiêu Chuẩn, Vụ Đo 
lường... 

 
Ông Nguyễn Hoàng Linh và ông Gum Ho 
Choe đại diện hai cơ quan thực hiện ký kết 

Theo tinh thần hợp tác, hai bên tập 
trung vào những lĩnh vực hai bên 
quan tâm như đánh giá sự phù hợp, 
đo lường pháp định, an toàn sản 

phẩm dựa trên chất lượng, trên cơ sở 
cuộc họp hai bên vào ngày 24/3/2016 
tại Hà Nội. 

Theo hợp tác, KTC sẽ hỗ trợ phía 
Việt Nam xây dựng và thực hiện dự 
án chuyển giao công nghệ tiên tiến 
liên quan đến chống gian lận trong 
cung cấp mua bán xăng dầu. Xây 
dựng và thực hiện dự án quản lý chất 
lượng sản phẩm hàng hóa, hợp chuẩn 
và đo lường pháp quyền tại Việt Nam 
để xây dựng dự án ODA. Hỗ trợ xây 
dựng dự thảo luật, quy chuẩn kỹ thuật 
về quản lý chất lượng và sản phẩm 
hàng hóa; đánh giá sự phù hợp, đo 
lường. Hỗ trợ đào tạo cho cán bộ 
quản lý và cán bộ kỹ thuật của Việt 
Nam. 

(vietq.vn) 
 

 Úc đã chính thức bắt đầu quy 
trình đánh giá đối với trái thanh 
long tươi của Việt Nam 

Một đoàn cán bộ của Bộ Nông 
nghiệp và Nguồn nước Úc đã thăm 
TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Long 
An, Tiền Giang và Bình Thuận vào 
cuối tháng 6 vừa qua để thị sát quy 
trình trồng và sản xuất thanh long ở 
Việt Nam. Đoàn đã thăm các nông 
trường, các cơ sở đóng gói và xử lý 
nhằm tìm hiểu về việc trồng, thu 
hoạch quả thanh long cũng như các 
hoạt động tiền xuất khẩu.  

Chuyến thăm này là một phần nội 
dung quan trọng của quá trình phân 
tích rủi ro. Dự kiến vào cuối năm 
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nay, Chính phủ Úc sẽ công bố một dự 
thảo báo cáo về quá trình đánh giá 
này để tham vấn rộng rãi công chúng. 
Việc đánh giá tiếp cận thị trường cho 
quả thanh long được thực hiện tiếp 
sau việc Úc bắt đầu cho phép nhập 
trái vải tươi của Việt Nam từ năm 
2015 và gần đây là quyết định nhập 
khẩu xoài từ Việt Nam. 

(moit.gov.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Giải pháp quản lý năng lượng 
tiết kiệm hiệu quả 

Việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 
50001:2012 giúp giảm phát thải khí 
nhà kính và các tác động môi trường, 
cũng như chi phí năng lượng thông 
qua quản lý năng lượng một cách hệ 
thống. Tuy nhiên, sau 3 năm cả nước 
mới có 16 doanh nghiệp (DN) triển 
khai áp dụng tiêu chuẩn này. Một con 
số quá khiêm tốn. 

Hệ thống quản lý năng lượng theo 
tiêu chuẩn TCVN ISO 50001:2012 
được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn 
quốc tế ISO 50001:2011 hướng tới 
việc thực hiện các chương trình năng 
lượng đơn giản, hiệu quả và tăng 
cường quản lý hơn là đầu tư máy móc 
và thay đổi công nghệ. Tiêu chuẩn 
này có thể áp dụng cho mọi loại hình 
tổ chức, với quy mô bất kỳ không 
phân biệt điều kiện địa lý, văn hóa và 
xã hội. Việc áp dụng thành công phụ 
thuộc vào cam kết của tất cả các cấp 
và chức năng trong tổ chức và đặc 

biệt là cam kết của lãnh đạo cao nhất. 
Tiêu chuẩn này đã được nhiều doanh 
nghiệp trên thế giới áp dụng. 

Từ khi tiêu chuẩn ra đời đến nay, 
số lượng các DN trên thế giới áp 
dụng tăng liên tục theo cấp số nhân, 
đến nay đã có gần 7.000 DN. Tuy 
nhiên, tại Việt Nam con số này còn 
khá khiêm tốn, mới có 16 DN. 

Nguyên nhân do Luật Sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ra 
đời năm 2010 trước khi có tiêu chuẩn 
này. Có nghĩa là luật không viện dẫn 
trực tiếp đến Hệ thống quản lý năng 
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
50001:2012 và không buộc DN áp 
dụng.  

Một nguyên nhân quan trọng nữa là 
do nhận thức của lãnh đạo các DN. 
“Nhiều DN cứ nghe đến hai chữ quốc 
tế là ngại không muốn theo mà lựa 
chọn áp dụng mô hình hệ thống quản 
lý năng lượng đơn giản nhất có thể và 
phù hợp theo luật” -ông Trung nói. 

Để tạo thành làn sóng các DN áp 
dụng hệ thống quản lý này, ông 
Trung cho rằng cần đẩy mạnh tuyên 
truyền luật, bên cạnh đó, để hiệu quả 
hơn nữa cần sự vào cuộc của cơ quan 
quản lý nhà nước với cơ chế bắt buộc 
áp dụng hoặc cơ chế khuyến khích, 
nếu là cơ chế khuyến khích cần có sự 
động viên hỗ trợ DN. 

(baocongthuong.com.vn) 
 
 Tháo “rào cản” cho ngành da 
giày Việt Nam 
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Ngành da giày Việt Nam được 
đánh giá có nhiều cơ hội trong việc 
mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất 
khẩu. Tuy nhiên, nếu không đổi mới 
công nghệ, đẩy mạnh thiết kế nhằm 
gia tăng giá trị sản phẩm, phát triển 
nguồn nhân lực có chất lượng cao thì 
các doanh nghiệp (DN) ngành da 
giày Việt Nam sẽ gặp rất nhiều sức 
ép đến từ các đối thủ nước ngoài. 

Da giày là một trong những ngành 
xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với 
tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2015 
đạt gần 15 tỷ USD và đứng trong top 
đầu các quốc gia có giá trị xuất khẩu 
da giày lớn nhất thế giới. Để nâng 
cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh 
cho ngành da giày nhất là sau 2 năm 
nữa Hiệp định TPP chính thức được 
thực hiện, đòi hỏi ngành da giày phải 
nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm hàng hóa. Tuy nhiên, vấn đề 
thiết bị, công nghệ - nguồn nhân lực 
và quy trình hệ thống quản lý về chất 
lượng đang được xem là rào cản cho 
sự phát triển của ngành. 

Trong khi các nước châu Á, Trung 
Quốc không ngừng lên kế hoạch áp 
dụng tự động hóa trong sản xuất da 
giày (đơn cử như Nike, Adidas… đã 
tính đến chuyện sử dụng robot vào 
lắp ráp giày dép) thì các DN Việt 
Nam có tốc độ hiện đại hóa thiết bị 
máy móc, chuyển đổi công nghệ mới 
còn chậm; khả năng chế tạo thiết bị 
máy móc và chuyển giao công nghệ 
cho ngành da giày trong nước còn 

hạn chế. Đây là một hạn chế rất lớn, 
cần phải sớm khắc phục để tăng năng 
suất lao động cũng như giá trị gia 
tăng cho ngành da giày. 

Ngành da giày Việt Nam cũng 
đang thiếu trầm trọng nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho lĩnh vực thuộc da 
và thiết kế. Trong hàng trăm trường 
đại học và cao đẳng trên cả nước thì 
chỉ có một số trường là đào tạo nguồn 
nhân lực cho ngành da giày nhưng 
các trường này cũng rất khó tuyển 
sinh. Hiện tại lao động trong các 
doanh nghiệp sản xuất giày da chủ 
yếu là do các doanh nghiệp tự đào tạo 
hoặc được đào tạo ở nước ngoài. 

Trong khi trình độ công nghệ của 
ngành da giày Việt Nam đang ở mức 
trung bình và trung bình khá (tập 
trung ở các doanh nghiệp có vốn 
FDI), quy trình sản xuất mới đang 
được cơ giới hóa mà chưa đạt tới 
trình độ tự động hóa, khả năng đầu tư 
vào chuyển giao công nghệ mới bị 
hạn chế bởi nguồn tài chính hạn hẹp 
thì một vấn đề khó khăn nữa mà các 
DN hiện cũng đang gặp phải đó là 
rào cản về quy trình hệ thống quản lý 
chất lượng. Hiện tại các doanh nghiệp 
sản xuất hàng da giày nội địa chưa 
theo một quy chuẩn cụ thể, khiến 
chất lượng giày dép nội không đồng 
đều, rất khó cạnh tranh với hàng 
ngoại nhập giá rẻ. Thêm vào đó, việc 
kiểm soát an toàn về hóa chất tồn dư 
trong sản phẩm do còn thiếu các 
trung tâm kiểm định đủ điều kiện nên 
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không kiểm soát được chất lượng 
nguyên phụ liệu đầu vào. Do vậy 
nhiều doanh nghiệp đã phải gửi mẫu 
sang các trung tâm kiểm nghiệm ở 
nước ngoài để đánh giá và đảm bảo 
chất lượng. Điều này đã làm gia tăng 
chi phí sản xuất của doanh nghiệp 
cũng như mất nhiều thời gian cho các 
doanh nghiệp. 

Để tháo gỡ khó khăn trên, doanh 
nghiệp rất cần có vai trò hỗ trợ tích 
cực và hiệu quả của nhà nước nhằm 
giúp các doanh nghiệp nâng cao năng 
lực đầu tư thiết bị công nghệ, mở 
rộng sản xuất, phát triển thị trường, 
đào tạo nguồn nhân lực cũng như 
hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý 
về chất lượng cho ngành da giày Việt 
Nam. 

(baocongthuong.com.vn) 
 

 Việt Nam, Mỹ ký thoả thuận về 
thuế chống bán phá giá tôm 

Việt Nam và Mỹ đã đạt được giải 
pháp song phương để giải quyết 
tranh chấp trong các vụ kiện của Việt 
Nam về thuế chống bán phá giá mà 
Mỹ áp dụng đối với sản phẩm tôm 
của Việt Nam. 

Ngày 19/7 (theo giờ Việt Nam), tại 
Washington, Hoa Kỳ, Bộ Công 
Thương Việt Nam đã ký Thoả thuận 
với Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) 
và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ 
(USTR) liên quan đến việc áp thuế 
chống bán phá giá (CBPG) của Hoa 
Kỳ đối với sản phẩm tôm nhập khẩu 

từ Việt Nam. 
Thỏa thuận trên là sự tiếp nối yêu 

cầu của Việt Nam vào tháng 5/2016, 
theo đó DOC đã triển khai thủ tục 
thực thi các phán quyết của WTO. 
DOC đã ban hành kết luận sơ bộ để 
sửa lại biên độ phá giá của Công ty 
cổ phần tập đoàn Thủy sản Minh Phú 
và xem xét dỡ bỏ lệnh áp thuế chống 
bán phá giá đối với công ty này. 

Theo kết luận sơ bộ của DOC, 
Công ty Minh Phú đạt được biên độ 
phá giá bằng 0% và được đưa ra khỏi 
diện áp thuế chống bán phá giá khi 
xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ. 
Một phần thuế chống bán phá giá mà 
Công ty Minh Phú tạm nộp trong 
những năm trước đây sẽ được hoàn 
lại, dự kiến lên tới nhiều triệu USD.  

Việc Việt Nam và Mỹ đạt được 
giải pháp song phương để giải quyết 
vụ kiện tôm là kết quả của thiện chí 
và nỗ lực đàm phán từ cả hai phía. 
Việt Nam hoan nghênh tinh thần xây 
dựng, thái độ thiện chí và nỗ lực tìm 
kiếm giải pháp của phía Mỹ, đặc biệt 
là của DOC và Đại diện Thương mại 
Mỹ. 

Động thái trên của Mỹ cũng góp 
phần quan trọng vào thiện chí tăng 
cường mối quan hệ nhiều mặt giữa 
Việt Nam và Mỹ, nhất là trong bối 
cảnh hai nước cùng là bên ký kết và 
hướng đến việc phê chuẩn và thực thi 
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP). 

(baochinhphu.vn) 


